
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z DOTAČNÍHO FONDU
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Název programu:

Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III - 20RRD12

Vytvořeno: 8.1.2020 16:05:50

Název projektu: Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny "B" na 

skupinu "C" pro 2 členy JPO III

Číslo žádosti:

2020Žádost o dotaci na rok:

OBEC HORNÍ MARŠOVNázev právnické osoby/jméno 

a příjmení žadatele o dotaci:

Údaje o žadateli o dotaci

IČO:

DIČ:

00277878

CZ00277878

Datová schránka: js2bd78

Plátce DPH: ANO

54226

Bertholdovo náměstí 102

Horní Maršov

PSČ:

Ulice:
Obec:Adresa bydliště* nebo 

sídlo**:

Obec (obecní úřad)Právní forma:

ORP: Trutnov

Bankovní spojení:

Doručovací adresa:

Bertholdovo náměstí 102

Obec:

Ulice:

PSČ: 54226

Horní Maršov

94-1311601 / 0710

Ing. Pavel Mrázek

Email:

Telefon:

starosta@hornimarsov.cz

+420 736 680 605

Kontaktní osoba:

WWW stránky: www.hornimarsov.cz

Osoba(y) zastupující žadatele o dotaci s uvedením právního důvodu zastoupení:

- Ing. Pavel Mrázek, Datum narození: 23.09.1967, Trvalý pobyt: Bertholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov, 

Důvod zastoupení: starosta

Osoby s podílem v žadateli o dotaci:

V žadateli o dotaci nemá podíl jiná osoba***

Osoby, v nichž má žadatel o dotaci přímý podíl a výše tohoto podílu:

Žadatel o dotaci má přímý podíl v těchto osobách***

- ZŠ a MŠ Horní Maršov, IČO: 49290266, Sídlo**: Malá ulička 89, 6542 26 Horní Maršov, Výše podílu*** v 

procentech: 100

- Svazek obcí Východní Krkonoše, IČO: 71188371, Sídlo**: Národní 199, 541 01 Trutnov, Výše podílu*** v 

procentech: 0

- Sdružení místních samospráv ČR, IČO: 751 301 65, Sídlo**: Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné, Výše podílu*** v 

procentech: 0

- Svaz měst a obcí České republiky,, IČO: 63113074, Sídlo**: 5. května 1640/65 (budova Kongresového centra 

Praha, vstup číslo 9) 140 00 Praha 4, Výše podílu*** v procentech: 0

- Vodovody a kanalizace Trutnov a.s., IČO: 601 08 711,, Sídlo**: nábřeží Václava Havla 19, Trutnov 541 01, Výše 

podílu*** v procentech: 0

- Krkonoše - svazek měst a obcí, IČO: 70157898, Sídlo**: Zámek 1 543 01 Vrchlabí, Výše podílu*** v procentech: 0

* „Bydlištěm“ se rozumí ve smyslu ustanovení § 80 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s 

výhradou změny okolností trvale.  

** „Sídlem“ se rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku nebo adresa, kde 

právnická osoba skutečně sídlí, pokud se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje.

*** „Podílem“ se rozumí obchodní podíl definovaný v ustanovení § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích).

- Pavel Mrázek, Telefon 1: +420 736 680 605, Telefon 2: , Email: starosta@hornimarsov.cz

Osoby oprávněné k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace:



Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny "B" na skupinu "C" pro 2 členy JPO IIINázev projektu:

Cíle projektu:

Údaje o projektu

Hlavním cílem projektu je zabezpečit akceschopnost jednotky SDH

zejména ve dnech pracovního volna, klidu o státních svátcích a současně

byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd jednotky SDH k mimořádné

události.

Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Horní Maršov,

zařazená do kategorie JPO III, byla zřízena jako organizační složka obce

Horní Maršov. V rámci místní působnosti zasahuje na katastru obce Horní

Maršov (s rozlohou cca 2847 ha) a na základě smlouvy o zřízení společné

jednotky PO i na území města Janské Lázně (s rozlohou cca 1373 ha).

Obě obce místní působnosti jsou velmi rozsáhlé, s obtížně přístupnými

částmi a zasahují většinou svého území do horských partií nejvyšších hor

České republiky - Krkonoš. Zvláště území města Janské Lázně

představuje velké a podceňované bezpečnostní riziko. Riziko je dáno jak

polohou města, tak jeho specifickou funkcí lázní. Ve městě se léčí

především pacienti s chorobami pohybového ústrojí a je zde tudíž velké

množství imobilních osob. Obecně lze město označit jako místo s větším

pohybem osob.

V územní působnosti v I. stupni dále jednotka zasahuje v katastru měst a

obcí Svoboda nad Úpou, Pec pod Sněžkou a Malá Úpa. Jednotka má 18

členů, zajišťuje nepřetržitou pohotovost, dlouhodobě vyjíždí pravidelně do

5 minut od vyhlášení poplachu a díky kvalitnímu výcviku a v okolí

bezkonkurenčnímu vybavení tvoří významný prvek bezpečnosti nejenom

na území své obce, ale i celého regionu. Členové jednotky SDH, jak už

z jejího označení vyplývá, nejsou v zaměstnaneckém poměru, pouze

disponují dohodou o členství v jednotce.

JSDH je zařazena v systému Zdravotnické záchranné služby First

responder a je schopna realizovat rychlý zásah u člověka v přímém

ohrožení života dříve, než se na místo reálně může dostat výjezdová

skupina Zdravotnické záchranné služby. 

Jednotka disponuje nadstandardní výbavou – 2x CAS, 2x terénní

čtyřkolka, výkonná čerpadla a agregáty, inovativní technické prostředky.

V okolí ojedinělé technické prostředky umožňují provedení nejenom

hasebních zásahů, ale i veškerých záchranných a likvidačních prací

(hydraulické a pneumatické vyprošťovací zařízení, lezecké vybavení pro

práci ve výšce, zdravotnické vybavení včetně AED, speciální měřící

technika – termokamera, sorpční prostředky pro likvidaci nebezpečných

látek na zemi i na vodě.

Služba je zajištěna denně a nepřetržitě v minimálním početním stavu

zmenšeného družstva. Prakticky se jedná o zajištění této služby

zaměstnanci obce i v jejich řádné pracovní době. V období mimo pracovní

dny je rizikem nedostatek řidičů skupiny C pro zajištění včasného výjezdu

s CAS pořízeným v roce 2013. Oba navrhovaní členové jednotky mají

trvalé bydliště v obci.

Odůvodnění žádosti, 

obsah projektu a přínos 

pro KHK:

Dotace bude použita na částečnou úhradu nákladů na rozšíření řidičského oprávnění ze

skupiny "B" na skupinu "C" pro 2 členy JPO.

Účel, na který chce žadatel 

o dotaci požadovanou 

dotaci použít:

nejsouPartneři projektu:

Místo realizace projektu:

54226

Bertholdovo náměstí 102

Horní Maršov

PSČ:

Ulice:
Obec:

ORP: Trutnov



Rozpočet

Položky:

Celkem:

Investiční výdaje

Dotace:  0,00 Kč

 0,00 Kč

Osobní výdaje

Celkem:

Položky:

Dotace:

 0,00 Kč

 0,00 Kč

nejsou

Ostatní neinvestiční výdaje

Celkem:

Položky:

Dotace:

 29 000,00 Kč

 20 000,00 Kč

2 ks rozšíření ŘP po 14 500,- Kč/ ks

Celkové výdaje

Celkem:

Procento dotace:

Požadovaná dotace:

 29 000,00 Kč

 20 000,00 Kč

68,97%

Rozpis vkladu do projektu (rozpis celkových vlastních výdajů)

- obec Horní Maršov, IČO: 00277878 - 9 000,00 Kč (Schválená částka)

 9 000,00 Kč

 29 000,00 Kč

 20 000,00 Kč

68,97%Procento dotace z celkových 

výdajů projektu:

Celkové výdaje projektu:

Celková požadovaná dotace:

Celkové vlastní výdaje:

Přehled financování realizace projektu

Investiční výdaje žádosti:

Osobní výdaje žádosti:

Neinvestiční výdaje žádosti:

 0,00 Kč

 0,00 Kč

 29 000,00 Kč

Ostatní údaje, parametry a přílohy

Email:

Mobil:

Vedoucí projektu

Jméno a příjmení: Pavel Mrázek

+420 736 680 605

starosta@hornimarsov.cz

Údaje k žádosti

Počet obyvatel obce:

Kategorie jednotky:

Průměrný počet zásahů za 

poslední tři roky:

Dislokace HZS ČR:

Žádost se stejným obsahem na 

Královéhradecky kraj:

980

JPO III

60

Ne

Ano (2017)

Celkem osob zahrnutých v 

projektu: 2

1. osoba

Jméno a příjmení:

Rok narození:

Člen JPO obce od roku:

Stanislav Píša

1985

2018

2. osoba

Jméno a příjmení:

Rok narození:

Člen JPO obce od roku:

Martin Juda

1968

2007



Harmonogram projektu

Ukončení projektu:

Zahájení projektu:

30.11.2021

03.02.2020

Časový rozpis aktivit: únor 2020 - únor 2021 : rozšíření řidičského oprávnění

březen 2021 - říjen 2021 : zajištění a realizace kurzu strojníka jednotky pro oba členy JPO

listopad 2021 - administrativní dokončení projektu.

Název přílohy Popis přílohy žádosti o dotacič.

Přílohy žádosti o dotaci

Kopie výpisu Výpis z bankovního účtu Povinná příloha, přiložena1.

8. nemá nevyrovnané závazky vůči Královéhradeckému kraji po termínu jejich plnění,
b. nedoplatek na dani, ani na příslušném penále,

a. nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ani na příslušném penále, na pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ani na příslušném penále,

11. fyzická osoba - proti žadateli o dotaci není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož 

skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele o dotaci, v souvislosti s kterým žádá o dotaci nebo pro trestný čin 

hospodářský nebo trestný čin proti majetku.

10. právnická osoba - proti statutárnímu zástupci žadatele o dotaci (statutárním zástupcům, pokud z příslušného zákona, statutu 

organizace či podobného dokumentu vyplývá, že statutárních zástupců je více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní 

řízení a nebyl (nebyli) odsouzen/i pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele o dotaci nebo 

pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,

9. plní povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení právních předpisů České republiky,

7. vůči němu není evidován:

6. na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, není předmětem jednání vedoucích ke vstupu do likvidace, uvalení nucené správy, 

nebyl podán návrh na vyrovnání s věřiteli ani se nenachází v podobné situaci vyplývající s příslušných právních předpisů České 

republiky,

5. není v úpadku nebo likvidaci, nebyla na něho uvalena nucená správa, neuzavřel dohodu o vyrovnání s věřiteli, nebyl mu 

uložen zákaz činnosti ani se nenachází v podobné situaci vyplývající z příslušných právních předpisů České republiky,

4. splnil veškeré podmínky pro podání žádosti o dotaci do daného dotačního programu Královéhradeckého kraje stanovené 

daným dotačním programem a zásadami,

3. byl seznámen s podmínkami daného dotačního programu i s aktuálním zněním Zásad pro poskytování dotací a darů z 

rozpočtu Královéhradeckého kraje (dále jen „zásady“) a bere obsah těchto dokumentů na vědomí,

2. všechny registrační údaje uvedené v Dotačním portálu Královéhradeckého kraje (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) jsou ke 

dni podání této žádosti o dotaci aktuální,

1. veškeré údaje v žádosti a přílohách jsou pravdivé a nezkreslené,

Čestné prohlášení

Žadatel o dotaci tímto čestně prohlašuje, že:

Žadatel o dotaci tímto poskytuje Královéhradeckému kraji údaje uvedené v této žádosti o dotaci k jejich zpracování za účelem 

administrace předmětné žádosti o dotaci Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, a to ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů.
Žadatel o dotaci tímto dává souhlas se zveřejněním svého názvu a sídla/jména, příjmení a bydliště, názvu projektu, účelu, na 

který chce žadatel o dotaci požadovanou dotaci použít, i výše případně poskytnuté dotace na internetových stránkách 

Královehradeckého kraje.

V

Dne
otisk razítka vlastnoruční podpis osoby 

oprávněné k podpisu
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